INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

nr posiedzenia:

8

data posiedzenia:

22 stycznia 2020 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
w związku z petycją w sprawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (P9-02/15), druk senacki nr
152 (IX kadencja).
2. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
w związku z petycją dotyczącą wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, w zakresie pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego
parkowania w soboty (P9-45/16), druk senacki nr 401 (IX kadencja).
3. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
w związku z petycją dotyczącą zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli
zasadności pobytu nieletniego w schronisku (P9-14/17), druk senacki nr 602 (IX kadencja).
4. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
w związku z petycją dotyczącą zmiany ustaw: z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2; z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w
art. 207 § 4, 5 i 6; z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 §
1a i art. 107 § 2; z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art.
7561 § 1 i 2 (PW9-01/17), druk senacki nr 776 (IX kadencja).
5. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
w związku z petycją dotyczącą uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości
alkoholu dla dziecka w łonie matki (P9-36/17), druk senacki nr 1017 (IX kadencja).
6. Rozważenie możliwości ponownego złożenia wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
w związku z petycją dotyczącą zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów
określonych w Konstytucji RP (P9-38/17), druk senacki nr 1034 (IX kadencja).
7. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw (druk senacki nr 38, druki sejmowe nr 45, 45-A i 122).
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Aleksander Pociej.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Rafał Ambrozik, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Gabriela Morawska-Stanecka,
Marek Plura, Aleksander Pociej, Michał Seweryński,

goście, m.in.:
Ministerstwo Sprawiedliwości:
podsekretarz stanu Anna Dalkowska ze współpracownikami,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
radca ministra w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Jana Sawicka,
specjalista w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Sylwia Żyrek,
Krajowa Rada Radców Prawnych:
wiceprezes Leszek Korczak ze współpracownikiem,
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej:
członek zarządu Józef Kot ze współpracownikiem,
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:
radca prawny Maria Błeszyńska-Przybylska,
radca prawny Michał Błeszyński,
Izba Wydawców Prasy:
radca prawny Karol Kościński,
Polska Izba Rzeczników Patentowych:
prezes Dorota Rzążewska,
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego:
wiceprezes Grzegorz Rychwalski,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka:
prawnik Marcin Wolny,
autorzy petycji: Paweł Borusiewicz, Daniel Guga, Wojciech Pruński,
Kancelaria Senatu:
pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Marek Jarentowski, Katarzyna Konieczko,
Iwona Kozera-Rytel, Beata Mandylis, Maciej Telec, Jakub Zabielski,
wicedyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz,
pracownicy Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji
i Korespondencji: Joanna Baranowska, Marzena Krysiak, Maciej Kowalski, Monika
Ruszczyk.

Ad 1. – ad 3.
Informację na temat znajdujących się w porządku obrad petycji przedstawiała wicedyrektor
Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Danuta Antoszkiewicz, wypowiedź uzupełnił
przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec. W związku z zakończeniem w ubiegłej
kadencji Senatu postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej komisja nie wnosi
o ponowne podjęcie inicjatywy ustawodawczej wobec następujących petycji: w sprawie
art. 6471 Kodeksu cywilnego (P9-02/15), dotyczącej wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie pobierania opłat za postój pojazdów
w strefach płatnego parkowania w soboty (P9-45/16), dotyczącej zmiany ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia
obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (P9-14/17).

Konkluzja:
Komisja postanowiła nie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wobec powyższych
petycji.

Ad 4.
Treść petycji dotyczącą zmiany ustaw: z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez
dodanie art. 1061 § 1 i 2; z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207
§ 4, 5 i 6; z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a
i art. 107 § 2; z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561
§ 1 i 2 (PW9-01/17), kalendarium prac nad petycją oraz inicjatywą ustawodawczą dotyczącą
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny zawartą w druku senackim nr 776 (IX
kadencja) przypomniała pracownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz,
Dokumentacji i Korespondencji Monika Ruszczyk. Wypowiedź uzupełniła pracownik Biura
Legislacyjnego Danuta Drypa.
Nad punktem przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz autorzy
petycji.
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej złożył wniosek o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w sprawie rozpatrywanej petycji.
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony
został senator Aleksander Pociej.
Konkluzja:
Komisja wnosi do marszałka Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 63).

Ad 5.
Treść petycji dotyczącą uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla
dziecka w łonie matki (P9-36/17), kalendarium prac nad petycją oraz inicjatywą ustawodawczą
dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi zawartą w druku senackim nr 1017 (IX kadencja) przypomniał pracownik
Działu Petycji i Korespondencji w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Maciej
Kowalski. Wypowiedź uzupełniła pracownik Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel.
Nad punktem przeprowadzono dyskusję.
Senator Robert Mamątow złożył wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie
rozpatrywanej petycji.
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony
został senator Rafał Ambrozik.
Konkluzja:
Komisja wnosi do marszałka Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki
nr 65).

Ad 6.
Treść petycji dotyczącą zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów określonych
w Konstytucji RP (P9-38/17), kalendarium prac nad petycją oraz inicjatywą ustawodawczą
dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zawartą w druku
senackim nr 1034 (IX kadencja) przypomniała pracownik Działu Petycji i Korespondencji
w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Joanna Baranowska. Wypowiedź uzupełnił
pracownik Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski.
Nad punktem przeprowadzono dyskusję.
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej złożył wniosek o niepodejmowanie inicjatywy
ustawodawczej w sprawie rozpatrywanej petycji.
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek.
Konkluzja:
Komisja nie będzie wnosić do marszałka Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ad 7.
Ustawa ma na celu przede wszystkim stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego
odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa
autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw
dotyczących nieuczciwej konkurencji.
Ustawę omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska.
Przedstawiciele Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko i Jakub Zabielski przedstawili
opinię w sprawie ustawy wraz z uwagami i zaproponowali odpowiednie poprawki.
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Radców Prawnych, Polskiej
Izby Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Izby Wydawców Prasy,
Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego.
Przewodniczący komisji Aleksander Pociej oraz senator Robert Mamątow zgłosili poprawki
zaproponowane przez Biuro Legislacyjne i zaakceptowane przez rząd (wszystkie poza uwagą
zawartą w punkcie 6 przedstawionej opinii).
W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie poprawki senatorów Aleksandra Pocieja
i Roberta Mamątowa.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Aleksander Pociej.
Konkluzja:
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 38 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

